
Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

12 maart 2021



Doel

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen.

Kernwoorden:

1. Klimaatadaptatie

2. Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren

3. Voorbeeld doet volgen



Vandaag

• Demo wat gedaan

• Wat de komende 4 weken?

• Korte review



Shortlist 12-2 tot 12-3

• Armand van DeltaWonen plant 100 bomen bij/met huurders, zodat ook hier 
meer biodiversiteit en koelte wordt toegevoegd

• Het Groene Zuiden gaat walnotenboompjes uitdelen in buurt ‘De Velden’, 
zodat het aantal bomen en actieve mensen groeit

• Jennifer en Annemiek willen voorbeelden geven uit Rotterdam en Amersfoort 
zodat we leren uit andere steden

• Wim en Silvia willen graag een schutting van Rainblocks combineren met 
gerecycled kunststof, zodat regenwater wordt opgevangen met minimaal 
ruimte gebruik → is anders opgelost door fundering die in weg zat (volgende 
groene vrijdag de resultaten)

• TKA wil een folder over klimaatmaatregelen voor bewoners maken, zodat 
bewoners mee profiteren en zelf aan de slag gaan tijdens of na gemeentelijke 
projecten

• Edith wil de nieuw website Climate Campus lanceren, zodat voorbeelden van 
bewoners een prominentere plek krijgen



100 
bomen
Delta 

Wonen







Walnotenbomen 
Groene Zuiden

Zaterdag 6 maart 75 
walnotenbomen 
uitgedeeld bij bewoners 
thuis en in het 
winkelcentrum. Zeer 
enthousiaste reacties. 
Opkweken alla stadshagen 
ook populair.



Tussentuinen
in Rotterdam
Jenifer van Dijk

12 maart 2021











10-stappenplan in Oude Westen (Rotterdam)

1. Gebruik bestaande sociale netwerken

2. Bepaal het ruimtelijke vraagstuk

3. Kies het juiste schaalniveau

4. Zorg voor ambassadeurs

5. Vergelijk huidige situatie met ideaalbeeld (het resultaat)

6. Wissel kennis en ervaringen uit

7. Zoek samenwerking met (sociale) organisaties en ondernemers

8. Stel een geschikte financieringsvorm op en organisatiestructuur

9. Neem het onderhoud al mee tijdens de ontwerpfase

10. Communiceer over de aanleg, werkzaamheden en techniek



Amersfoort 
3 aansprekende filmpje uit Amersfoort

https://www.youtube.com/watch?v=tJCiMN4X7-o
https://www.youtube.com/watch?v=ethUEyQPAfI
https://www.youtube.com/watch?v=9NQ4SfUPyrg


Folder 



Nieuwe website Climate Campus

https://www.climate-campus.nl/


Wat nog meer

• We zoeken:

• Een straat waar veel mensen 
regenwater lokaal willen opvangen 
(niet het riool in) – dan wordt je 
geholpen door de regenwater 
goeroes

• Twee straten waar veel mensen 
tegels willen wippen. Achtertuinen, 
voortuinen en stoep - weg met die 
stenen ☺ - dan wordt je geholpen 
door groene loper



Wat in de komende 4 weken



Shortlist 12-3 tot 9-4

• De kinderen van juf Inger (basisschool Aquarel) willen publieke 
regentonnen op schoolplein Werkschuit en de fluweeltuin, zodat er 
meer regenwater gebruikt wordt en dit kunnen presenteren aan Cora 
van Nieuwenhuizen 

• Jenine wil een biodiverse groenstrook op het mobipunt Vd Laenstraat
Assendorp, zodat de sociale veiligheid en sfeer verbetert

• Edgar wil regentonnen laagdrempelig aanbieden, zodat er meer 
mensen regentonnen gaan gebruiken

• Irene en Jacco willen een schets maken van de Kapelsteeg, om de 
Kapelsteeg om te vormen tot een stadsoase

• Ruud van Basisschool De Zevensprong wil Het Groen Verbindend 
Knooppunt opleveren zodat jong en oud volop kan genieten van dit 
klimaat adaptieve gebied van schoolplein en gemeenschappelijk 
groen.



Longlist

In blauw waar we komende periode tijd aan besteden maar nog geen concreet resultaat verwachten.

• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust 
Stadshagen)

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen)

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn

• Mobipunt Assendorp<->vergroening straten

• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan 

• L-straten in Schoonhorst

• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder de 
stad in brengen (vroeg voorjaar 2021)

• Klimaat escaperoom

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak

• Veerallee  vergroening en noaberschap

• Mozartlaan vergroening blok

• Ruyterstraat 

• Groen bushokje Veerallee

• Wijkboerderij Klooienberg

• Gezonde klaslokalen met levende groene wanden

• Living Pavement voor minigeveltuinen

• Bomen in tuinen huurders Delta Wonen

• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen

• Stien Eelsingstraat vergroenen

• Groene Kerk Berkum Regenwateropslag 

• Publieke regenton Basisschool Het Aquarel

• Nooteboomstraat voorbeeld Lantaarnpaal tuintje

• Speeltuin vergroenen bij Van Raalte in Assendorp

• Oosterlaan/Westerlaan acties aansluitend op herinrichting

• Bomengroep

• Wateroplossingsgroep

• Inspiratietuin Zwolle

• Warmtecamera inzetten om effect bij hitte te tonen

• Straat ontkoppelen van regenwater (regenwatergroep)

• Snoeihulp milou/krijn



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


